Informatie

DEXA-scan en bezoek
Fractuurpreventiepolikliniek (Botontkalking)

Inleiding
Uw bent vanwege uw botbreuk doorverwezen naar de Fractuurpreventiepolikliniek. Dit om te onderzoeken of er bij u sprake is van botontkalking
(osteoporose). Om na te gaan of er sprake is van botontkalking krijgt u een
zogenaamde DEXA-scan. Met dit onderzoek wordt de botdichtheid gemeten.
Dit is een maat voor botontkalking. In de folder krijgt u meer informatie over
de DEXA-scan.
Voorbereiding thuis
In verband met de hygiëne in de onderzoekskamer is het wenselijk dat u enkele
uren voor het onderzoek een bad of douche neemt.
Neem uw registratiekaart van het ziekenhuis en deze folder mee.
Voor uw bezoek aan de Fractuurpreventiepolikliniek dient u uw medicatie mee
te brengen.
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In het ziekenhuis (locatie Deurne)
Volg vanuit de centrale hal de borden ‘Radiologie/Röntgen’ en meld u aan de balie. Om uw bezoek vlot te
laten verlopen verzoeken wij u tijdig aanwezig te zijn en u tien minuten voor het afgesproken tijdstip aan de
balie te melden.
Het onderzoek
Bij een DEXA-scan meten we de hoeveelheid kalk in het bot (botdichtheid), omdat dit door medicijngebruik,
erfelijke- of andere factoren kan afwijken van de normale hoeveelheid. De gemeten hoeveelheid kalk in het
skelet wordt vergeleken met waarden die horen bij uw geslacht en leeftijd.
Uitvoering van het onderzoek
Metalen voorwerpen en dikke kleding kunnen de metingen verstoren, men zal u daarom vragen sommige
kledingstukken uit te doen, bijvoorbeeld lange broek of beha. Voor het onderzoek worden uw lengte en
gewicht gemeten. Gedurende het onderzoek ligt u op een onderzoekstafel. Tijdens de meting is het van
belang stil te liggen. Met een speciaal röntgenapparaat wordt de botdichtheid van enkele ruggenwervels en
een heup gemeten. De stralingsbelasting is bij dit onderzoek zeer gering, minder dan bij een Röntgenfoto.
Graag vooraf vermelden of u een heupprothese (kunstheup, heupkop of ander materiaal) heeft en aan welke
kant. Het onderzoek zal ongeveer 20 minuten duren.
Uitslag van het onderzoek
De uitslag van het onderzoek zal na het onderzoek op de Fractuurpreventiepolikliniek met u besproken worden.
Fractuurpreventiepolikliniek
De Fractuurpreventiepolikliniek wordt gehouden op de polikliniek van de chirurgen op de locatie Deurne.
Volg vanuit de centrale hal de borden ‘Chirurgen’ en meld u aan de balie.
Verhinderd
Bent u verhinderd, laat dit dan minimaal 24 uur van tevoren weten via de polikliniek chirurgie.
Tot slot
Heeft u nog vragen over het onderzoek dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de afdeling
Radiologie. U kunt uw vragen ook stellen vlak voor, tijdens of na het onderzoek. Voor meer informatie over
straling, kunt u de folder ‘Een röntgenfoto, is dat gevaarlijk?’ lezen. Deze is te vinden in de wachtruimte bij
Radiologie.
Heeft u vragen over de Fractuurpreventiepolikliniek dan kunt u contact opnemen met de polikliniek van de
chirurgen, bij voorkeur op woensdagmiddag op de locatie Deurne.

Telefoonnummers en adressen

Polikliniek Chirurgen
Locatie Deurne
T: 0493 – 32 89 21
Locatie Helmond
T: 0492 – 59 59 61

Locatie Helmond
Wesselmanlaan 25
5707 HA Helmond
T: 0492 – 59 55 55

Locatie Deurne
Dunantweg 16
5751 CB Deurne
T: 0493 – 32 88 88

Locatie Gemert
Julianastraat 2
5421 DB Gemert
T: 0492 – 59 55 55
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Afdeling Radiologie
Locatie Deurne
T: 0493 – 32 88 79
Locatie Helmond
T: 0492 – 59 56 04

